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 الملخص
 

ٌتناول هذا البحث نتائج التنمٌب األثري الذي تجرٌه جامعة مإتة فً مولع 
شمٌرا الغربٌة فً منطمة ذات راس فً محافظة الكرن ، والذي كشف عن أجزاء من 

عصر األموي واستمر استخدامه فً لصر إسالمً ٌعود فً تارٌخه إلى ال
الثالث الهجري / المرنٌن الثامن والتاسع المٌالدٌٌن (  -العصرالعباسً ) المرن األول 

وأعٌد استخدامه فً مراحل تارٌخٌة الحمة هً العصر األٌوبً المملوكً ، والعصر 
داً العثمانً ، والعصر الحدٌث . ولد أمكن تحدٌد وظٌفة المبنى على إنه لصر اعتما

على ممارنته بؤبنٌة المصور األموٌة األخرى المنتشرة فً بالد الشام ، ومن بٌنها 
لصر هشام فً خربة المفجر لرب أرٌحا ، ولصر خربة المنٌا لرب بحٌرة طبرٌا ، 
ومبنى المصر األموي فً عمان ، وغٌرها ، كما أمكن تحدٌد تارٌخ المبنى والمراحل 

، ومسكوكة شفات األثرٌة المختلفة : كالفخارل المكتالتارٌخٌة التً مرت علٌه من خال
 ، وكسرة فخارٌة تحمل أجزاء من كتابة ، فضالً على الدراسات الممارنة .

ٌعد هذا المصر إضافة جدٌدة لمجموعة المصور اإلسالمٌة ) األموٌة ( 
المعروفة فً المنطمة ، والتً تتركز فً منطمة بادٌة الشام ، ووادي األردن ، وٌمدم 

 صورة عن أهمٌة المنطمة فً العصر اإلسالمً المبكر . 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 لسم اآلثار والسٌاحة –جامعة مإتة * 
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The Islamic Palace of Shuqayra Al-Gharbiyya, Dhat Ras, Al-

Karak 
 

Younis M. Shdaifat 
 

Abstract 
 

This paper presents results of recent excavations conducted by 

Mu’tah University in Shuqayra al-Gharbiyya near Dhat Ras, Karak. 

These excavations have uncovered parts of an Early Islamic 

(Umayyad\Abbasid; first – third century H / eighth-ninth century AD) 

palace that has been reused during the Ayyobid Mamluk, Ottoman and 

modern periods. The function of the building has been established 

based on architectural comparisons with majestic Umayyad building 

known from other areas in Bilad ash-Sham such as Hisham’s Palace in 

khirbat al-Mafjar near Jericho, Khirbit al-Minya on the Tiberias lake 

and the Umayyad Palace on the citadel of Amman. The chronology of 

the occupation in the building was worked out based on a comparative 

analysis of the pottery and numismatic evidences. The discovery of 

the palace is considered a new addition to the subject of Umayyad 

imperial edifices that are clustered in the steppe area and Jordan 

valley, and its presence in the Karak Plateau indicates to the 

importance of the area during the early Islamic Period.    
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 الموقع والدراسات السابقة :

تمع بلدة شمٌرا الغربٌة فً جنوب محافظة الكرن ،  على نتوء ٌشرف على 

كم إلى الجنوب الشرلً من جامعة مإتة ، وعلى  77وادي الحسا ، على بعد حوالً 

كم جنوب شرق مدٌنة الكرن ، ضمن منطمة ذات راس التً تبعد  55بعد حوالً 

ً إلى لواء المزار الجنوبًكم إلى الجنو 4عنها مسافة          ب الشرلً ، وتتبع إدارٌا

 م فوق مستوى سطح البحر . 7715( ، وٌبلغ ارتفاع المولع حوالً  7) لوحة 

،  (Musil 1907-8: 80,321)زار المولع العدٌد من الرحالة من بٌنهم موزل 

 :Miller 1991)، وزاره اآلثاري مٌللر وفرٌمه  (Glueck 1934: 63, 79 – 80)وجلون 

، أثناء مسحهم األثري فً هضبة الكرن ، حٌث حددوا ثالثة موالع فً محٌط   (161

لرٌة شمٌرا الحدٌثة هً خربة المصبه أو ) المصبه ( ، وخربة الشمٌرا ، وشمٌرا 

(Miller 1991: 161)  ، كما أن الرحالة السابمون ذكروا المولع باسم خربة المصبه ،

عثر على ذكر للمولع فً كتب الجغرافٌٌن المسلمٌن ، أو دفاتر أو نمب المصبه ، ولم ن

 :Hutteroth and Abdulfattah 1977،  5118السجالت العثمانٌة ) الخطٌمً 

( ، و لم ٌعد اسم خربة المصبة متداوالً بٌن أبناء المنطمة إذ ٌعرفون  171-172

، بمعنى األشمر  المولع باسم شمٌرا الغربٌة ، وهو اسم تصغٌر من الجذر ) شمر (

وهً اللون األحمر الذي ٌخالطه بٌاض ) ابن منظور : مادة شمر ( ، وربماجاء ذلن 

من لون التربة فً المنطمة ، أما فً العصور االسالمٌة المبكرة فمد وردت أسماء 

لموالع فً المنطمة من بٌنها مإتة ، وأبنى )لرٌة بمإتة ( ، وكثكث ) جنوب مإتة ( ، 

 ( . 51:  7987ٌرٌن غٌر محددٌن ) عطوان والمولعٌن األخ

ٌلعب المولع دوراً مهماً من خالل إشرافه على وادي الحسا ، الذي كان ٌشكل 

 :Van Zyl 1960)الحد الفاصل بٌن مملكتً أدوم ومإاب فً األلف األول لبل المٌالد 

، حٌث كشف عن مجموعة من التحصٌنات الدفاعٌة المإابٌة على جانب الوادي   (46

تعود للعصور الحدٌدٌة مثل المدٌنة ، ومحً ، وخربة العكوزة ، وخربة النجاجٌر ، 

، وربما  (Glueck 1939)وخربة ضباب ، وخربة خانك النصارى ، ومدٌنة الراس 

كان الطرٌك المعروف فً ذلن الولت باسم طرٌك الملون ٌمر فً المنطمة فً ذلن 

ً لطرق الموافل النبطٌة التً العصر ، وفً العصر النبطً كانت المنطمة ممر اً مهما

تصل إلى ذات راس المجاورة ، والتً كانت مولع استٌطان نبطً مهم تشهد علٌه 

اآلثار البالٌة ، وأهمها المعابد النبطٌة فً المولع ، وكانت المنطمة محطة مهمة على 

طرٌك تراجان فً العصر الرومانً ، حٌث ال تزال أجزاء من هذا الطرٌك ظاهرة 

 لى الجنوب من المولع .إ

كانت منطمة جنوب األردن فً العصر اإلسالمً تشكل جزًء مهماً من حٌث 

لربها من المراكز اإلسالمٌة األولى فً مكة والمدٌنة المنورة ، والمدس حٌث المبلة 
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األولى ، وعلى أرضها جرت أول الصدامات بٌن المسلمٌن والبٌزنطٌٌن فً معركة 

( ،  535:  5، ج 7987) ابن هشام  فً عهد الرسول  م ( 659هـ /  8مإتة ) 

 7967وبعد الفتح اإلسالمً أصبحت المنطمة تتبع إدارٌاً إلى جند دمشك ) الممدسً 

( ، حٌث شهدت المنطمة مع بالً مناطك بالد الشام استٌطانا كثٌفاً فً العصر 755: 

اسٌة من بلدة األموي ، واستمر فً العصر العباسً ، حٌث انطلمت الثورة العب

الحمٌمة فً جنوب األردن ، وفً العصر الصلٌبً بنٌت مجموعة من المالع فً 

منطمة جنوب األردن بعد سٌطرة الصلٌبٌٌن علٌها ومن أهمها للعة الكرن المرٌبة ، 

وبعد تحرٌرها من لبل صالح الدٌن زادت أهمٌة المنطمة فً العصرٌن األٌوبً 

ً فً االستٌطان )البخٌت والمملوكً ، وشهدت ازدهاراً كبٌر ؛  5119اً وتوسعا

 (7981غوانمه 

بدأ لسم اآلثار والسٌاحة فً جامعة مإتة ، وبالتعاون مع دائرة اآلثار العامة 

م ، كمولع تدرٌبً لطلبة المسم  5115التنمٌب األثري فً المولع منذ صٌف عام 

ذلن الولت ،  حٌث أنجزت ثمانٌة مواسم منذ ًعلى أعمال التنمٌب األثري المٌدان

 وسٌستعرض هذا البحث نتائج هذه الحفرٌات ، والمكتشفات األثرٌة فً المولع . 

 :مبنى القصر  
كشفت الحفرٌات األثرٌة عن أجزاء من هذا المصر ، وال تزال األجزاء 

األخرى بانتظار استكمال أعمال التنمٌب للكشف عنها ، وٌعد هذا المصر إضافة 

األموٌة فً بالد الشام عامة ، وفً األردن خاصة ) بٌشه  لمجموعة المصور واألبنٌة

؛  7997؛ سامح  7988؛ خوري  7979؛ طولان  7978؛ جرابار  7974

 5( وتالٌاً وصفاً لؤلجزاء المكتشفة ) اللوحات  Milwright 2010؛ 7999الرٌحاوي 

 ( :  ٌمع المدخل الرئٌس للمصر فً الجهة الشرلٌة ، بعرض  7؛ صورة  4،  3، 

 × 51سم ، ولد بنً بحجارة كلسٌة منحوتة ومشذبة بؤحجام كبٌرة ) حوالً  357

سم ( ، وٌحف بالمدخل درجتٌن صغٌرتٌن على امتداده من الجانبٌن من الداخل  31

سم ، أما جدار المدخل الخارجً فهو سمٌن حوالً  53سم ، وارتفاع  31بعرض 

درجتٌن تزٌٌنٌتٌن فوق بعضهما سم ، وٌتمدم كالً من الجدارٌن الخارجٌٌن ،  735

سم ، والعلوٌة  81سم ، وارتفاع  771سم ، وعرض  555بعضاً ، السفلٌة بطول 

سم ، ٌفضً المدخل إلى ردهة  51سم ، وارتفاع  755سم ، وعرض  775بطول 

 71 × 91سم مبلطة ببالط حجري كبٌر الحجم ) حوالً  451مربعة الشكل بطول 

الشمالً والجنوبً من الداخل ٌوجد سرٌر حجري سم ( ، وعلى كل من جانبٌها 

 91سم ، وبعرض  357سم ، وٌبلغ طوله  45ٌرتفع عن الدرجة الجانبٌة بممدار 

 735سم ، وللسرٌر متكؤٌن حجرٌٌن على جانبٌه ، وفوق السرٌر ، وعلى ارتفاع 
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سم ، وٌحف بها  751سم توجد ثالث مشكاوات ، الكبرى فً الوسط بنصف لطر 

سم ، وٌالحظ أن هذه المشكاوات لد تعرضت  75صغر بنصف لطر مشكاتان أ

للحت والتعرٌة ، ولد أثر ذلن على الجانب الجنوبً بشكل أكبر من الجانب الشمالً 

، ومن المحتمل أن هذه المشكاوات كانت تحتوي على تماثٌل للزٌنة  . المتبمً من 

، وعلى األغلب أن هذه سم  595ارتفاع الجدران فً منطمة البوابة والردهة بحدود 

( مشابهة لتلن الموجودة فً المصر األموي فً  4الردهة كانت مسموفة بمبة ) لوحة 

، وربما أٌضاً فً لصر خربة المنٌا  (Almagro 1987: 181-192)عمان 

(Creswell 1979 : 383)  وربما أنها صنعت من األخشاب أو غٌرها ، ولكن ،

ن العثور على بماٌا مادٌة لتلن المبة  . ٌحٌط بالردهة إعادة إستعمال المولع لم تمكنا م

من الخارج برجٌن نصف دائرٌٌن مصمتٌن ، تبمى من البرج الشمالً ستة مدامٌن 

سم ، وكشف عن  71سم ، وتبمى من البرج الجنوبً مدماكٌن بارتفاع  798بارتفاع 

ران أساسات هذٌن البرجٌن المبنٌة من حجارة صغٌرة وجص ، وتبرز عن الجد

سم . ومثل هذه األبراج الدائرٌة اتً تحف بالمدخل معروفة فً عمارة  55بمسافة 

 Creswell)( 7المصور األموٌة ومن أمثلتها لصر خربة المفجر ولصر المنٌا )لوحة 

) الرشدان ولصر المشتى  (Urice 1987)، ولصر الخرانة   (381,545,553 :1979

 . ( 6( ) لوحة  785،  771 – 713:  5119

سم إلى لاعة مستطٌلة  561تفضً الردهة من خالل بوابة عرٌضة حوالً  

سم ، ٌحف بجدارٌها الطوٌلٌن الشمالً  461سم ، وبعرض  7711الشكل بطول 

سم ، وعدد هذه األسرة أربعة أسرة  71والجنوبً من الداخل أسرة حجرٌة بعرض 

ماعة مبلطة ببالط فً الجانب الشمالً ، وثالث أسرة فً الجانب الجنوبً ، وال

حجري مشابه لبالط الردهة ، وٌظهر أن الماعة كانت مسموفة بعمد نصف برمٌلً 

( ، وٌشابه العمود البرمٌلٌة التً استخدمت فً  4بمٌت البداٌات األولى منه ) لوحة 

(، ولصر 5: 7979تسمٌف بعض المصور اإلسالمٌة مثل لصر عمرة ) زٌادٌن 

( ، وتفتح هذه الماعة باتجاه ساحة كبٌرة  774:  7983خربة المنٌا ) بهنسً 

محاطة باألعمدة ، ومبلطة ببالط حجري مشابه لبالط الردهة والماعة ، ولد كشف 

عن أجزاء من هذه الساحة ، وهً مشابهة للساحات الموجودة فً أغلب المصور 

 األموٌة األخرى . 

، أبوابعن طرٌك كشف فً الجانب الشمالً الشرلً عن أربعة غرف تتصل 

وتنتظم بصفٌن مبنٌة بحجارة كبٌرة الحجم ، لسم من حجارتها منحوت ومشذب ، 

سم ، وعرضها  451والمسم اآلخر غٌر مشذب ، ولٌاسات هذه الغرف حوالً 

سم ، كما كشف عن أجزاء من غرفتٌن فً الجانب الغربً من المولع  551حوالً 

وٌعلو األبواب ألواس حجرٌة ، تظهر بؤن السمف كان معموداً بعمود نصف برمٌلٌة ، 
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 وأرضٌاتها مبلطة بكسر حجرٌة .

كشف فً الجزء الجنوبً من المولع عن لاعة مستطٌلة تطل على وادي 

سم من  7511سم من الشرق إلى الغرب ، وحوالً  5511الحسا ، بلغت لٌاساتها 

،  سم 61الشمال إلى الجنوب ، وٌمسمها صفان من األعمدة ذات لواعد مربعة بطول 

سم ،  357ٌبلغ عرض الرواق الشمالً تاجٌات نباتٌة إلى ثالثة أرولة ،وذات 

سم ، وأرضٌتها مبلطة بالفسٌفساء ذات  463سم ، والجنوبً  385واألوسط 

مركزٌة فً الوسط تحتوي على أمفورا وأشكال  ةاألشكال الهندسٌة ، مع وجود مٌدالٌ

( ، وهً مشابهة فً  5ٌدة ) لوحة نباتٌة ، ومعظم هذه الفسٌفساء ما تزال بحالة ج

 .  (Hamilton 1988: 18 )طرازها وأشكالها لفسٌفساء خربة المفجر 

سم فً  711ترتبط الماعة مع مبنى المصر من خالل باب صغٌر بعرض 

الجانب الشمالً ، وربما كان لها أكثر من باب فً هذا الجانب حٌث إن أعمال 

الجدار الشمالً للماعة ، كما كشف عن باب  التنمٌب لم تكتمل فً الجهة األخرى من

 سم .   761فً الجانب الغربً بعرض حوالً 

أعٌد استعمال الماعة فً العصور الالحمة ، حٌث لسمت من خالل عدد من 

 الجدران إلى مجموعة من الغرف .    

 تارٌخ االستٌطان فً الموقع :

مرت على المولع كشفت الحفرٌات األثرٌة عن وجود أربع مراحل استٌطانٌة 

العصرٌن )هً : الفترة النبطٌة )المرن األول المٌالدي ( ، والفترة اإلسالمٌة المبكرة 

نٌن الثامن والتاسع / المرالثالث الهجري -المرن األول األموي والعباسً( )

( )المرن رة )العصرٌن المملوكً والعثمانًاإلسالمٌة المتؤخ ة، والفترالمٌالدٌٌن(

ر حتى المرن الثامن رن الرابع عشر الهجري / المرن الخامس عشالتاسع حتى الم

 ( ، والفترة الحدٌثة ) المرن العشرٌن ( .عشر المٌالدي

عين حفير  (AG2)كشفت الحفرٌات فيً المربيع  :المرحلة األولى )  الفترة النبطٌة ( 

ً صغٌرة ، وطبمات من التربة المخلوطة بالرماد تعود فً تارٌخها إلى العصير النبطي

، وتمييع أسييفل أرضييٌة حجرٌيية تعييود فييً تارٌخهييا إلييى العصيير اإلسييالمً المبكيير ، 

وتترافييك مييع وجييود عييدد ميين الكسيير الفخارٌيية النبطٌيية الممٌييزة ميين اليينمط المعييروف 

، وال ترتبط ميع بماٌيا بنائٌية مميا ٌيدل عليى  (Egg Shell Ware)بفخار لشرة البٌضه 

ما تكون مين موليع ذات راس المرٌيب ، أن هذه الكسر منمولة من منطمة مجاورة ، رب

 .  (Glueck 1939: 48-97)والذي ٌظهر فٌه استٌطان نبطً مهم 

تعيد هيذه المرحلية أهيم المراحيل  المرحلة الثانٌةة ) الفتةرة اإلسةالمٌة المبكةرة ( :

للفخيار  ةاالستٌطانٌة فً المولع ، وهً مرحلة بناء المصر ، وأظهرت الدراسة األولٌي
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ار المكتشف الذي درس ٌعود لهذه المرحلة ، إضيافة للعثيور عليى % من الفخ 78أن 

مسكوكة أموٌة غٌر ممروءة لفلس مترافماً مع الفخار األموي ، وكيذلن كسيرة فخارٌية 

؛  75تحمييل جييزًء ميين كتابيية بييالخط الكييوفً ، ربمييا تمثييل جييزًء ميين رسييالة ) لوحيية 

 ( . 4صورة 

ارة المصر تعود فً كما أمكن التعرف على ثالث مراحل بنائٌة فً عم

تارٌخها إلى العصر اإلسالمً المبكر ، وذلن من خالل اإلضافات ، والتعدٌالت 

المعمارٌة فً الجانب الشمالً من المبنى ، حٌث أضٌفت غرفة على األلل ذات 

دعامات لحمل ألواس لرفع السمف مالصمة للجدار الشمالً ، وأغلمت بعض النوافذ 

الحمة أضٌفت بعض الجدران ذات الحجارة المختلفة فً هذا الجدار ، وفً مرحلة 

الحجم إلى الغرب من هذه الغرفة ، وٌظهر من خالل الفخار المرافك لها أنها بنٌت 

 جمٌعاً فً المرن الثامن المٌالدي .

%  77ٌعود لهيذه المرحلية ميا نسيبته  اإلسالمٌة المتأخرة ( : ةالمرحلة الثالثة )الفتر

حظ أن االستٌطان فً هذه المرحلة ألل بكثٌر من المرحلية من الفخار المكتشف ، وٌال

الثانٌيية ، وميين الناحٌيية المعمارٌيية فييعن معظييم العمييارة المكتشييفة تتمثييل فييً أحييواض 

ومصيياطب حجرٌيية ، مبنٌيية بحجييارة غٌيير مشييذبة ، أو بحجييارة مييؤخوذة ميين حجييارة 

الفتييرة  المبنييى ) المصيير( ، وعلييى أرضييٌات هييذا المبنييى الييذي ٌرجييع فييً تارٌخييه إلييى

اإلسالمٌة المبكرة ، وفً بعض هيذه األحيواض عثير عليى بماٌيا تيبن وليش مميا ٌشيٌر 

 إلى استخدامها كمعالف للحٌوانات .

بمً السكان المحلٌون ٌعٌشون فً المولع حتيى  المرحلة الرابعة ) العصر الحدٌث ( :

ذه السييبعٌنات ميين المييرن العشييرٌن ، حٌييث أن الطبمييات العلٌييا ميين المولييع تعييود لهيي

المرحلة ، وتفصل األرضٌات األسيمنتٌة بيٌن هيذه الطبمية والطبميات األليدم ، ودمجيت 

الجدران الحدٌثة بالجدران األلدم فيً كثٌير مين األحٌيان ولصيرت باألسيمنت ، وكثٌير 

من هذه األبنٌة أزٌلت للكشيف عين الطبميات األليدم فيً الموليع ، وليد تعيرض الموليع 

 تخرٌب .نتٌجة هذا االستخدام للكثٌر من ال

 األعمال المائٌة :

تشمل األنظمة المائٌة المكتشفة فً المولع على بركة كبٌرة فً الجهة الشرلٌة 

( باإلضافة إلى بئرٌن فً الجانب الغربً من المولع ، كما  3من المولع ) صورة 

عثر على لناتٌن داخل مبنى المصر ٌسٌران فً األرضٌة ، األولى فً الجانب 

الجنوب الشرلً باتجاه الشمال الغربً ، وهً مبلطة بالبالط الجنوبً وتسٌر من 

سم ، وبعمك  55الحجري لؤلرضٌة ، ومبطنة بطبمة اسمنتٌة سمٌكة ، وٌبلغ عرضها 

سم ، ولم ٌكتمل التنمٌب للوصول إلى نهاٌتها ، أما المناة الثانٌة فتمع فً الجانب  35
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سم ،  54لغربً بعرض الشمالً ، وتسٌر من الشمال الشرلً باتجاه الجنوب ا

ن المحتمل سم ، وتنتهً هذه المناة فً الجانب الشمالً بحوض صغٌر ، م 77وعمك 

، أما البركة فمبنٌة بحجارة صوانٌة كبٌرة غٌر مشذبة ، ( 5أنه نافورة ) صورة 

م من  53م من الشرق الى الغرب ، و  55وكانت مبطنة بالمصارة ، وتبلغ لٌاساتها 

م ، وٌتمدم البركة مصفٌٌن فً الجهتٌن الشرلٌة  3، وبعمك الشمال الى الجنوب 

م ،  5سم ، وبعمك  351 × 371والغربٌة من الجانب الجنوبً ، الغربً بمٌاس 

م ، ومثل هذه األعمال البنائٌة  3سم ، وبعمك  361 × 341والشرلً بمٌاس 

 ;Alhasanat, et al., 2010؛51:  5173معروفة فً المصور األموٌة ) ٌاغً 

Bisheh 1989: 234 وٌوجد مكان للنزول للبركة فً الزاوٌة الشمالٌة الغربٌة ، )

ً للنزول إلى البركة ، وتوجد مصطبة حجرٌة مربعة الشكل  ربما كانت تشكل درجا

ً الرتفاع الماء ، وتوجد أعمال  571فً المنتصف بمٌاس  سم ، ربما كانت ممٌاسا

، كما توجد بماٌا ألساسات مبنى مربع  ترمٌم للبركة ، والمصفٌٌن ، ومكان النزول

ً مطالً على  351الشكل بمٌاس  سم ، مبنٌة بحجارة كبٌرة ، ربما كانت تشكل برجا

 م من البركة . 5البركة ، على مسافة 

 دراسة الفخار :

لدمت الدراسة األولٌة للكسر الفخارٌة المستخرجة من المولع التارٌخ األولً 

رت علٌه، والتً تعود بشكل رئٌسً إلى المراحل الزمنٌة للمراحل االستٌطانٌة التً م

الثالث: الفترة النبطٌة، والفترة اإلسالمٌة المبكرة، والفترة اإلسالمٌة المتؤخرة، 

% من مجموع الكسر 78وكثافة الفخار لكل مرحلة من هذه المراحل مختلفة فحوالً 

موي والعباسً ( المستخرج تعود فً تارٌخها إلى العصر اإلسالمً المبكر)األ

% تعود فً تارٌخها إلى العصر اإلسالمً المتؤخر والبالً ٌعود 77وحوالً 

 تارٌخها إلى مرحلة ما لبل اإلسالم وبخاصة العصر النبطً .

 ( : 8الفخار النبطً ) لوحة 

تم التعرف على عدد للٌل من الكسر الفخارٌة النبطٌة معظمها حواف ولواعد 

لفخار النبطً المعروف من منطمة جنوب األردن ، وهذه لزبادي ، وهً تتطابك مع ا

الكسر ذات عجٌنة ناعمة ، ومصفاة بشكل جٌد ، مع وجود بعض الرمل الناعم ، 

 ومفخورة بشكل متساٍو.

وإحدى هذه الكسر من النوع المعروف لدى الباحثٌن باسم فخار لشرة البٌضة 

(egg-shell ware) ف هندسٌة مدهونة باللون البنً على أرضٌة حمراء تحمل زخار

، وهذا النوع الفخاري ٌعود إلى المرن األول المٌالدي ، ومصنوع فً البترا 
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(Brown 1991: 209) . 

من بٌن هذه الكسر الفخارٌة ٌوجد عدٌد منها من الفخار الخالً من الزخرفة 

(Plain Wareمن أطباق غٌر عمٌمة ذات حواف عمودٌة أو م )وشفاه دائرٌة ،  ائلة ،

 وهذا النوع مإرخ إلى المرنٌن األول والثانً المٌالدٌٌن.

 ٌوجد عدد للٌل من الكسر الفخارٌة من النوع المعروف لدى الباحثٌن باسم 

(Terra Sigillata)  معظمها لواعد لزبادي الشرب مصمولة بلون فاتح ، مما ٌشٌر

التً  Terra Sigillata) (Easternنوع إلى أنها تعود إلى النمط الشرلً من هذا ال

تعود فً تارٌخها إلى المرن األول المٌالدي ، وتتمٌز بعجٌنتها المصفاة بشكل جٌد ، 

 مع وجود حبٌبات رمل صغٌرة ، ومفخورة بشكل جٌد .

 فخار  المرحلة اإلسالمٌة المبكرة )العصرٌن األموي والعباسً( 

 "القرنٌن الثامن والتاسع المٌالدٌٌن" 

ٌتكيون معظيم هيذا الفخيار مين األنمياط ذات االسيتخدام  ( :9الفخار األمةوي ) لوحةة  

المنزلييً ، وميين بٌنهييا : فخييار المائييدة، وفخييار الطييبخ، والجييرار ، وهييً تتطييابك مييع 

 مجامٌع الفخار األموٌة المعروفة من موالع أخرى فً األردن .

من بٌنها زبادي  فخار المائدة ٌتكون بشكل أساسً من الزبادي؛ وكان شائعاً 

عمٌمة مصنعة على الدوالب ذات جوانب مستمٌمة ، وبحواف دائرٌة أو مسطحة ، 

ومزٌجها الفخاري ٌتكون بشكل أساسً من الكالسٌت والبازلت ، وفخرها متساوي ، 

وتتكون زخرفتها من تصامٌم ذات لون احمر فاتح بشكل متموج أو أفمً ، على 

 ئماً .خلفٌة بٌضاء ، وال تظهرالروبه دا

الزبادي ذات النوع الناعم مصفاة بشكل جٌد ومفخورة جٌداً ، وألوانها تتراوح 

من اللون الوردي إلى اللون األصفر البرتمالً ، وتحمل زخرفة تتكون من أشكال 

 هندسٌة باللون األحمر.

النمط الفخاري ذو اللون األحمر ، وٌحمل دهان ابٌض بخطوط متعددة 

لة ، وهو نمط ممٌز ٌعود فً تارٌخه إلى نهاٌة المرن السابع متموجة أو بدوائر متداخ

ضحل   Ribbingالمٌالدي موجود بكثرة فً فخار شمٌرا وٌحمل هذا النمط تضلٌع 

 على الجزء السفلً من اآلنٌة بشكل خاص ، ومعظم أشكاله هً األبارٌك  والجرار.

ً من طٌنه ناعمة ، واللون الش ائع لها هو الجرار على األغلب مصنعه ٌدوٌا

اللون األصفر البرتمالً ، واآلنٌة مفخوره بشكل جٌد على الرغم من أنها ذات سماكه 

سم ، واللب نادر ، والكوارتز والكالسٌت هما اإلضافة 7.5كبٌره تصل أحٌانا إلى 

 التً تتكرر كثٌراً للمزٌج الفخاري ، أما المش فهو نادر فً الفخار األموي .

ل مصنع بواسطة المالب وٌحمل زخارف هندسٌة عثر على سراج فخاري كام
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 على شكل خطوط مستمٌمة وأشكال تشبه عظام ظهر السمكة على الجانبٌٌن.

فخار المطبخ ٌشمل لدور الطبخ ذات اللون الرمادي الغامك ، ومزٌجها ٌتكون 

فهً ذات   (Casserloes)من الكوارتز والكالسٌت ، والمدور المماومة للحرارة 

أفمٌة ترتفع أعلى   (loop)، وحافة محزوزه لوضع الغطاء وأٌدي حلمٌةجوانب مائلة 

ً أوانً طبخ بحافة ملفوفة للخارج ، الجزء العلوي منها  من الحافة ، وتظهر أحٌانا

ٌحمل أحٌانا تضلٌعاً ضحالً ، والتضلٌع واضح على األجزاء السفلٌة من الغطاء ذو 

 الٌد على شكل لبة )أو طربوش(.

ٌشييمل هييذا الفخييار أوانييً الطاوليية ، والجييرار ذات  (:01ً ) لوحةةة الفخةةار العباسةة

الحجم المتوسط ، وجرار الخزٌن ، ومجموعه من السرج ، وهذا الفخار مصنوع مين 

صلصال ناعم محضر بشكل جٌد مع وجود إضافات ٌصيعب رإٌتهيا بيالعٌن المجيردة 

من الفخيار األميوي ، وهو مصنع على الدوالب ، واللب غالباً مفمود ، وهو الل سمكاً 

، واأللييوان الفاتحيية للعجٌنيية هييً الشييائعة ، وتشييمل األبييٌض ، واألبييٌض المصييفر ، 

 واألسمر ، واألسود ، واآلنٌة مفخوره بشكل جٌد ومتساو .

من بٌن أشكال هذا الفخار الزبادي المصنعة على الدوالب ذات الجوانب 

ن الوردي إلى األبٌض ، العمودٌه ، ولها حواف سمٌكة مسطحه ، وألوانها تمتد م

والمزٌج الصلصالً عادة ما ٌحتوي على الكالسٌت ، وتتضمن زخرفتها تحزٌز 

متموج على الجزء الخارجً من البدن أسفل الحافة ، وأحٌانا ٌظهر ما ٌشبه التضلٌع 

ذات لون   (Craters)بخطوط مستمٌمة على البدن من الداخل ، والزبادي العمٌمة 

وتحتوي على زخرفة على شكل نماط على شكل مثلث أسفل  رمادي بحافة مسطحه ،

الحافة ، وأحٌانا ٌظهر ما ٌشبه التضلٌع بخطوط مستمٌمة على بدن اآلنٌة من الداخل 

، وأغطٌه أوانً الطبخ فً هذا الفخار تؤتً على شكل عمامة . الكسر الفخارٌة التً 

ن ضمنها جرار الخزن تعود  لجرار هً األكثر عددا فً مجموع الفخار العباسً ، م

ذات لون أبٌض ، وٌحتوي مزٌجها الصلصالً على حبٌبات رمل   (Pithoi)الكبٌرة 

كبٌره ، وتشمل زخرفتها شرٌطاً من طبعات اإلبهام على الجزء الخارجً من الحافة 

  (Juglets)السمٌكة المنفرجة للخارج ، كما تحتوي المجموعة على أبارٌك صغٌرة

دة حلمٌة ، وفوهة كبٌرة ، ذات حافة بسٌطة ملفوفة للخارج ذات حجم متوسط ، ولاع

، وعنك لوسً ، وبعض أنماط الجرار تحمل زخارف مدهونة ، أو ممشوطة ، على 

شكل خطوط متموجة ، أو مضفرة ، على أرضٌة كرٌمٌة ، وبعض الكسر تحمل 

زخرفة بؤشكال هندسٌة وأزهار ، تإرخ للمرن الثامن المٌالدي ، كما تتضمن 

مجموعة عددا من السرج وكسر السرج الفخارٌة ، وتعود لنفس العائلة الفخارٌة ، ال

فهً مصنعة بواسطة المالب وألوانها من األبٌض إلى البرتمالً ، ومزخرفه بزخارف 
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نباتٌة ، وعنالٌد العنب ، وأحدها ٌحمل زخرفه لطائر )ربما حمامه( على كتفه ، 

 بممابض على شكل لسان . لواعد هذه السرج لوزٌة الشكل ، ومزوده

 ( :00الفخار المملوكً والعثمانً ) لوحة 

فخار هذه المرحلة هو الفخار ذو االستخدام المنزلً الٌومً ، ومعظمه مصنع 

ً ، وٌالحظ بؤنه مرلش نتٌجة الفخر غٌر المتساوي واإلضافات على العجٌنة  ٌدوٌا

 كالرمل والمش .

لسمٌكة الملفوفة للداخل ، إلى األشكال تتنوع من األحواض ذات الحواف ا

الجرار متوسطة الحجم ذات الحواف البسٌطة ، واألعناق المستمٌمة ، ولدور الطبخ 

 ذات الشرٌط من األٌدي على شكل أزرار على الكتف.

ً والملون بؤشكال هندسٌه العائد إلى المرنٌٌن  الفخار المملوكً والمصنع ٌدوٌا

. أما الفخار العثمانً فتعود معظم الكسر  الرابع والخامس عشر مفمود بشكل واضح

وتتضمن األشكال     (Village Ware)التً عثر علٌها إلى ما ٌعرف بفخار المرٌة 

المزودة بمصافً وهذه اآلنٌة سمٌكة   jugletsلدور الطبخ واألبارٌك الصغٌرة 

 ومفخوره بشكل للٌل.

 المعثورات األخرى: 

له فً المولع ، ومن بٌنها أعداد كبٌرة من المعثورات األثرٌة غٌر الفخارٌة للٌ

مكعبات الفسٌفساء ، مما ٌشٌر إلى وجود أرضٌات فسٌفسائٌه أخرى فً المولع غٌر 

أرضٌة الماعة الوالعة فً الجهة الجنوبٌة ، كما ٌوجد اختالف فً حجم هذه الفسٌفساء 

من عمود ، وأغلبها ذات لون ابٌض ، أما الرخام والجرانٌت ، فمد كشف عن أجزاء 

جرانٌتً ذو لون اخضر  وآخر احمر ، باإلضافة إلى أجزاء من أعمدة رخامٌة 

بٌضاء اللون ، فضال عن العثور على تاجٌة عمود رخامٌة ذات شكل سلّة ، وتحمل 

( ولد عثر على واحده غٌر مكتملة مشابهه 5زخارف نباتٌه ، وجدله أسفلها ) صورة 

( ، وجمٌع هذه (Carlier 1984: 12موي  لهذه التاجٌة من مولع لصر المسطل األ

الكسر التً عثر علٌها معاد استخدامها ، ولم ٌعثر على أي منها فً مولعه األصلً 

 ولكن مثل هذه المعثورات تإكد على غنى المولع . 

( على شكل مثلث  4، صورة   75عثر على كسرة فخارٌة صغٌرة ) لوحة 

 على الشكل التالً : تحمل كتابة بالخط العربً الكوفً ، تمرأ

  ....... و  بعد   7

  [هللا الذي]أحمد إلٌن  ـً[فعنـ]....    5

  إال    هو :    [ال إله]    3

 ....ـــد ............ حمٌد    4

                                    ..................... ؟؟؟   5
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هذه الرسائل بالبسملة ثم ٌوجد كسر فً بداٌة السطر األول وعادة ما تبدأ مثل 

 من فالن ابن فالن إلى فالن .. ثم عبارة و بعد أو أما بعد .

السطر الثانً : ٌوجد كسر فً بداٌة هذا السطر و بمً حرف الٌاء وهو  

الحرف األخٌر من الكلمة التً نمدر أنها أول كلمات هذا السطر ونمدر أنها كلمة فعنً 

متً أحمد إلٌن أما تمدٌرنا للكلمتٌن األخٌرتٌن اعتمادا على ما جاء بعدها وهما كل

فجاء اعتمادا على الكلمات الالحمة ومن الممكن أن تكون هاتٌن الكلمتٌن من بداٌة 

 السطر الثالث وهما هللا الذي .

السطر الثالث :  لم ٌبك من هذا السطر سوى حرف الدال من إحدى الكلمات 

 وكلمة حمٌد ولم نمترح أي لراءة محتملة .

  السطر الرابع : بمً منه بماٌا لحروف ولم نستطع تحدٌد أٌة لراءه . 

ومن خالل الدراسة الممارنة فهً ترجع فً تارٌخها إلى المرن الثامن 

-Barmaki 1938 :51)المٌالدي ، وهً مشابهة لرسالة عثر علٌها فً خربة المفجر 

 (   7 – 5:  7983، وأخرى من لصر المشتى ) بٌشه   ( 53

على كسر زجاجٌة للٌله وبعض كسر آنٌة الحجر الصابونً )الستٌتاٌت( عثر 

والتً عثر على امثلة مشابهه لها فً موالع أخرى مثل مولع الفدٌن األموي ، ومولع 

 أم الجمال .  

عثر على بعض المطع المعدنٌة ،والتً تتؤلف فً معظمها من مسامٌر حدٌدٌه 

، مما ٌشٌر إلى أنها كانت مستخدمة لتثبٌت متآكلة ، عثر علٌها عند مواضع األبواب 

األبواب الخشبٌة ، كما عثر على لطعة نحاسٌة ربما تمثل جزء من سراج نحاسً ، 

تتكون من حوض صغٌر مع لوحه رأسٌة ، وعلى أحد الجوانب ما ٌشبه الممبض ، 

( ، كما عثر عدد للٌل من الخرز 6وعلى الجانب الممابل ما ٌشبه الصنبور )صورة 

 اها كانت من العمٌك.إحد

الخاتمة : ٌعد هذا المصر فً شمٌرا الغربٌة / ذات راس إضافة جدٌدة 

لمجموعة المصور األموٌة التً بنٌت فً بالد الشام ، واألجزاء التً كشف عنها 

حتى الولت الحاضر تشابه فً مخططها المعماري لمجموعة المصور األخرى 

المنٌا ، وغٌرها ، ونؤمل أن استكمال  المعروفة كمصر خربة المفجر ، ولصر خربة

التنمٌب فً المولع مستمبالً سٌكشف لنا عن التارٌخ الدلٌك لبناء المصر ، وربما 

وظٌفته ، وأسباب بنائه ، إضافة إلى الكشف عن بالً أجزائه ، فربما أنه احتوى 

على مسجد وحمام ، كما هو الحال فً مثل هذه المصور ، فضالً على ذلن فعن 

لع سٌمدم لنا صورة عن االستٌطان فً المنطمة ، وعن أهمٌتها فً العصر المو

 اإلسالمً المبكر .   
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